ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด
ว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ.2545
------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 107(6) ที่ประชุ ม
คณะกรรมการด าเนิ น การครั้ งที่ 8 วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2545 ได้ก าหนดระเบี ย บว่า ด้วยการโอนสมาชิ ก
ระหว่าง สหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด ว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2545”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. สมาชิ กที่ ได้รับ คาสั่ งย้ายหรื อโอนไปรับ ราชการในสังกัดอื่ น หรื อนอกเขตท้องที่
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ น้ ี ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิ กไปยังสหกรณ์ ออมทรัพย์ ซึ่ งตั้งอยู่ใน
ท้องที่หรื อสังกัดที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่น้ นั ต้องเสนอเรื่ องราวถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคาสั่งย้ายหรื อโอน
เรื่ องราวที่ได้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการนั้น ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้าย
หรื อโอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็ นสมาชิ กและต้องแนบสาเนาคาสั่งย้ายหรื อ
โอนประกอบเรื่ องด้วย
ข้อ 4. ให้สหกรณ์ ระงับการเรี ยกเก็บเงิ นสะสมรายเดื อนหรื อเงิ นค่าหุ ้นหรื อเงิ นงวดชาระ
หนี้ (ถ้ามี) ซึ่ งสมาชิ กนั้นจะต้องส่ งต่อสหกรณ์ ไว้ชั่วคราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิ กของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการ
ได้สงั่ โอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรื อสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกาหนดเวลาตาม
ความในวรรคก่ อน ให้ค ณะกรรมการดาเนิ นการพิ จารณาสภาพการเป็ นสมาชิ ก *ตามข้อบังคับ ข้อ 31.
การเรี ย กคื นเงิ นกู้ตามข้อบังคับ ข้อ 14. และดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามก าหนดไว้ในข้อบังคับ เป็ นราย ๆ
สุ ดแต่กรณี
ข้อ 5. ถ้าสหกรณ์ ได้รับติ ดต่อจากสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ใหม่ เพื่อขอรับ โอนสภาพการเป็ น
สมาชิ ก ขอรั บ เงิ น ค่ า หุ ้ น ขอช าระหนี้ เงิ น กู้ ข องสมาชิ ก นั้ น และหรื อ ขอผ่ อ นผัน การช าระหนี้ เงิ น กู้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 6. นับจากวันที่สหกรณ์ ได้โอนค่าหุ ้นและได้รับชาระหนี้ หรื อได้ตกลงเงื่อนไขในการ
ชาระหนี้ เป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิ กนั้นพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ กใน
สหกรณ์
ข้อ 7. สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์อื่นที่ยา้ ยหรื อโอนเข้ามารับราชการสั งกัดหรื อในท้องที่
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ น้ ี หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก โดยการโอนสภาพการเป็ นสมาชิ กระหว่าง

.

สหกรณ์ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่ ง
ไม่ต่ากว่าประจาแผนกคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า 5 ก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิ จารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมี ลกั ษณะ
ถูกต้องตามข้อบังคับ ข้อ 31. ทั้งเห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว ให้สหกรณ์ ติดต่อทาความตกลง
กับ สหกรณ์ ออมทรั พย์ขอรับ โอนเงิ นค่าหุ ้น และชาระหนี้ เงิ นกู้ และหรื อผ่อนผันการชาระหนี้ เงิ นกู้แทน
ผูส้ มัครตามเงื่ อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็ นสมควร ทั้งเรี ยกให้ผูส้ มัครชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับ และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 8. เมื่ อสหกรณ์ ได้รับ เงิ นค่ าหุ ้นจากสหกรณ์ เดิ ม แล้ว ให้ออกใบรั บ เงิ นให้แก่ สมาชิ ก
ยึดถือไว้เป็ นหลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนี้ สินอยูก่ บั สหกรณ์เดิม และสหกรณ์จะต้องชาระหนี้ แทน ต้องเรี ยก
ให้ผสู ้ มัครทาหนังสื อกูแ้ ละจัดทาหลักประกันเงิ นกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ ตามประเภทและลักษณะของเงิ นกู้ที่
กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ.2545
ในกรณี จานวนเงินและหรื อประเภทเงินกู้ ซึ่ งผูส้ มัครมีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมแตกต่าง
กับสหกรณ์ น้ ี ให้อนุ โลมทาหนังสื อกูต้ ามประเภทและจานวนจากัดขั้นสู งของเงินกูใ้ นประเภทนั้น ๆ แต่ถา้
จานวนเงินกูเ้ กินกว่าจากัดขั้นสู ง ซึ่ งไม่อาจอนุ โลมเข้ากับประเภทหนึ่ งประเภทใดก็ได้ ก็ให้ทาหนังสื อกูเ้ ท่า
จากัดจานวนเงินขั้นสู งแห่งประเภทเงินกูแ้ ละให้นาเงินส่ วนที่เกินส่ งชาระแก่สหกรณ์ในวันทาหนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 9. เมื่ อ ผูส้ มัค รได้ป ฏิ บ ัติต ามที่ ก ล่ าวในข้อ 7 และข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ ถื อว่า
สมาชิกผูน้ ้ นั ได้สิทธิ ในฐานะเป็ นสมาชิก
ข้อ 10. สิ ทธิ ใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ี หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้มี
สิ ทธินบั เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2545

(นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาญจนบุรี จากัด

